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اجلهاز العصيب ل إلنسان و دوره يف الكشف عن احلقيقة اجلنائية
فكرة ادلليل العلمي العصيب يف مزيان قواعد الإثبات
د .قايد ليىل جامعة اإبن خدلون – تيارت
ملخص :
يعاجل البحث مسأةل اإحقام بعض الطرق العلمية يف جماا البحاث اجلناا ذ ومن مان خال الكشاف
عاان احلقيقااة اعاامتدا عااىل اجلهاااز العصاايب ل إلنسااان  .أي اإشاايلية اسا م دام كاااز كشااف الكا ذ و كاااز
الكشااف عاان بصاامة ااااا ذ واا اواد الكثيائيااة اا اجلعرة عااىل العقاال جلع ا يبااو احلقيقااة :أثناااإ اإا اراإات
الاس مجوا ذ و ااواكة ذأو عند سامع الشهود  .المر اذلي خيلق طائفة جديادة مان الدةل اجلنائياة يصاطل
علهيا الدةل العلمية العصبية.
Résumé :
Cette recherche évoque la question de l’application des nouvelles méthodes
scientifiques issues de la neurologie - tel que le détecteur de l’empreinte cérébrale ou le
détecteur de mensonges - dans l’investigation criminelle. Chose qui nous met face a un
nouveau type de preuves pénales appelé les preuves neuroscientifiques.

مقدمة:
كثريا ما تمفاعل القاعدة القانونية مع نظرياهتا من قواعد الضبط الإاامتعيذ ادلينية أو الخلقياة .لكهناا قلاام تادنو
من جما القواعد العلمية نظرا اا بني النوعني من اإختلف يف الوسائل والغاايت ذ فالقانون يضاع القواعاد ليصال
اإىل ماجيب أن يكون ذ والعمل يبحث عن القواعد ليكشف عام هو اكئن .وإان اكنا نظرياة الفصال باني القاانون
والعمل متجسدة يف فروع ش ىت من فروع القانونذاإل أهناا هنهنادم أماام القاانون اجلناا اذلي دارد عاىل قيودهااذ
وإاقرت من خمابر المجار ذ ومعامل البحث خفلق لنفسه جماال ربااا باني أقطاا ااعرفاة العلمياة ا ملفاة :مان
طب ذ وكثياإ ذ وبيوجليا ذ وعلوم اإلكرتونية ...اإخل .مكرساا با ن فكارة اعال العامل يف خدماة القاانون .فظهار
الطب الرشعي ذ وتأسس الرشطة العلمية تمجوجيا له ا الميمل بني العمل والقانون .
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وقد مهب القانون اجلنا لبعد من ه ا حني اإقارت مان جماا العلاوم العصابية ذ وحااو تويفيفهاا يف جماا
اجلرمية مجلسسا ب ن تيارا قانونيا علميا جديادا يطلاق علياه القاانون العصايب "1"le neurodroitذ ومان أكا
اجملالت اجلنائية تقال لفكرة الإعامتد عىل العلوم العصبية حلل بعض ااعضلت القانونية ذ جما الإثباات اجلناا .
بيث اإنمقل البحث عن احلقيقة اجلنائية من فكرة البحث عن ادلليل يف الفضاإ احملايط الإنساان ذ اإىل البحاث
عن ادلليل داخل الإنسان مان خال كاازه العصايب ذ فها ا اجلهااز اذلي نسا مودع فياه أرار ،ذ ومتكاي فياه
هوااس نا ذ وندفن فيه بقائقنا  .أصب الآن وبفضل العامل قاابل ل إلخارتاقذ بفضال أكاوة ذ و اليال وأمصاا
هممهتا المفاعل مع ه ا اجلهاز ذ والمأثري فيه جلع مصدرا للحقيقة .
وما أمجل أن ختزت ااراحل ا ملفة للمحقيق و البحث عن ادلليل اجلناا يف كااز يوصال باه اااهت ذ أو يف
مادة يبتلعها أو حيقن هبا جتعا يباو نكنو،تاه ذ ويادا ققاائق تفياد يف كشاف اجلرمياة  .وإاما اكن العامل يعاد
الكثري يف جماا الكشاف عان احلقاائق اجلنائياة اإعاامتدا عاىل اجلهااز العصايب ذ اإل أن المعويال علياه يف جماا
الإثبااااتذ مقااارون نااادق تقاااال القاااانون ااااا ابساااميه الااابعض الدةل العلمياااة العصااابية" les preuves
 2"neuroscientifiquesأي تكل الدةل الناجتة عن اإس م دام ذ أكوة كشف الك ذ ورصد بصمة ااا ذ
وك ا العقاقري والمصا ا درة .
وأمهية البحث يف ه ا ااوضاوع تامجىل يف كوناه يكشاف عان جدلياة فعلياة يف جماا الإثباات اجلناا ذ و
العلقة بني فاعلية ادلليل وقدرته عىل الكشف عن احلقيقة من كة ذ و مدق مرشوعيمه جلواز الإسانناد علياه
قانو ،من كة أخرق .أي كيفية ااوازنة بني ما مينحه العامل مان نمااهب م ارة يف احلصاو عاىل الدةل اإساننادا اإىل
اجلهاز العصيب ل إلنسان ذ والضوابط واحلدود اليت يقيد هبا القانون اإاراإات البحاث عان ادلليال بامياة حلقاوق
الإنسان .
وعليه س نحاو من خل ه ا البحث الإجابة عىل الإشيلية المالياة  :ماا أ الوساائل العلمياة القاعاة عاىل
الكشف عن احلقيقة اجلنائية من خل اجلهاز العصيب ؟ وما هو المكييف القانوين لإس م دام ه ه الوساائل يف
 - 1بيث اإس م دم ه ا اللفظ لو مرة س نة  1991من طرف العامل  Sherrod J TaylorأنظرOlivier Oulier , Le cerveau et la loi :
: analyse de l’émergence du neurodroit , document de travail du centre d’analyse stratégique N 02012-07 ,
Septembre 2012, p 07 .Document disponible sur :
http://www.stratégie.gouv.fr/content/Document-de-travail-2012-7-le-cerveau-et-la-loi-analyse-de%E2%80%99emergence-du -neurodroit
2
-Marie-Christine Sordino, Le procès pénal confronté aux neurosciences : science sans conscience… ?, acte
du colloque :les évolution des modes d’administration de la preuve dans le procès pénal ,université de
montpelier 1 , juin 2013.
Article disponible sur :
http://www.univmontp1.fr/content/download/45486/476267/version/1/file/programme_edpm_juin2013.pdf
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البحث اجلنا ؟ وما مدق اواز الإسنناد يف البيم اجلنائية عىل ما ابسفر عنه اإس م دام ه ه الوسائل مان
أدةل انائية ؟
أول:أ الطرق العلمية اانمجة لدلليل العلمي العصيب .
س بق وأن أرش ،اإىل أن العلوم العصبية المظافر مع العلوم النفس ية المجريبياة قاد خطا خطاوات لقاة يف
جما المحمك يف اجلهاز العصيب ل إلنسان جبعا يادا ابااايهذ اإماا مان خال رصاد تفاعلتاه ا ملفاة وتفساريها
لإعطاهئا دللت ومعاين تفيد يف كشف احلقيقة ومن اإس م دام الكوة ذ وإاماا الماأثري فياه مااارشة و اعا
يبو احلقيقة ذ وغري قادر عاىل كامتهناا ومن مان خال اااواد ك وياةذ اا أ ها ه الكاوة واااواد الايت
اإخرتق اجلهاز العصيب ل إلنسان و كشف خااايه؟وما هو مادأ لها؟
أ :كاز كشف الك

.

اإن كاز كشاف الكا لامن مان اإحيااإات ااياا العلماي ذ بال هاو كااز بقيقاي ذ دفاع اإىل اإباميره تطلاع
الإنسان اإىل كشف احلقائق ذ و اإماطة اللثام عن اابااي  .كاز يمحدق أكرب و أخطار عياب ميكان أن ابشاو
ترصحيات الش اص من اإقرارات ذ أو شهادات ذ وهو الكا  .ففا ينسجساد ها ا اجلهااز؟ وماا هاو ماادأ
؟
 : 1المعريف جبهاز كشف الك

.

يطلق علميا عاىل ها ا اجلهااز مصاطل " الباوليغراف " " "Polygraphااركاب مان تمماني " "Polyوالايت
تعين ااطأ و الك والغش والش وم ذ و ""Graphو اليت تعين الرمس ذ والمخطيط ذ والنساجيل والقياا
مماااا ياااد عاااىل أن لفاااظ الباااوليغراف ياااد عاااىل أآةل لااارمس أو ساااجيل أو ختطااايط ااطاااأ والغاااش و
الك .والبوليغراف كاز اإلكرتوين دقيق يرصاد النبضاات ا ملفاة ذ وابساجل اذلبا ات اامبايناة الصاادرة مان
أعصا وبوا الإنسان احلي ذ لمحديد أوجاه ااطاأ و الكا ذ والمضاليل يف ترصاحياته .1و بصاورة أكا
توضيحا و دقة فاإن ه ا اجلهاز يقوم بقياا ضاغط دم ذ وإافارازات عارق ذ ونبضاات تانفن الإنساان و أخا
بيا،ت عهنا يف أوضاع عادية ذ وأخرق برجة  .وياي خلاق ها ه الوضااع نواكاة اااضاع لإختباارات كشاف
الك نجموعة من الس ئةل ااعدة مسا بقا والايت هنكاون الإجاباة عهناا بانع أو ل ذ تنناوع ها ه السا ئةل باني
العادية والبس يطة واليت يار معهاا قاو احلقيقاة ذ وأخارق صاعبة و رجاة يار معهاا الكا أو النسارت أو
المجماال أو المضااليل .ويملقااا الشااخص الرا ااب يف ااضااوع لإختبااارات كاااز كشااف الكا ها ه السا ئةل
وجييب عهنا وهو جالن عاىل كارو وقاد ثبنا عاىل صادره أنبوباة لنساجيل المانفنذ و رباط ب راعاه كااز
لنسجيل ضغط ادلم ذ و وضاع كفااه عاىل صافيحمني مان ااعادن لنساجيل اإفارازات العارق .وتقاا المغاريات
 - 1د .بس نني احملمدي بوادي ذ الوسائل العلمية احلديثة يف الإثبات اجلنا ذ منشأة ااعارف ذ الإسكندرية ذ  0222ذ ص . 101
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الفمس يولواية للشخص مع لك ساجلا ذ لنساجل فا بعاد وفاق رمس بيااين ذ ياي مان خالإ مقارناة اإنفعاالت
الشخص ذ وردود فع إازاإ الس ئةل العادية ذ وتكل الناجتة عن الس ئةل احملرجة  .فيحدد اجلهاز منطني للمفاعال
مع الس ئةل منط عادي ير معه قو احلقيقة ذ ومنط اإنفعاا شديد ير معه الكا ذ وتاام واجاه الشاخص
اااضع ل إلختبار سجلالا ما  -جيهل ا مارب اإجابماه  -بمغاريات فمسا يولواية مان ا الط الإنفعااا اإسا منت ها ا
الخري أن الشخص يك ذ والعكن حصي  .اإما واجه اااضع ل إلختبار سجلالا ما بمغريات فمسا يولواية مان
ا لط العادي ذ ير أن ه ا الشخص يقو احلقيقة .
 : 0مادأ ل كاز كشف الك

.

يقوم ه ا اجلهاز عىل مادأ ل مفاده أن أاواإ اجلس ا ملفة ختضع يف بركهتا للجهاز العصايب ذ وقاد يكاون
من بصفة إارادية قيث تمحمك يف بركة اجلوإ إارادة الإنسان ومثا من المحمك ا إلرادي يف بركاة الطاراف ذ
والشفتني  .وقد يكون من بصفة ل إارادية أي ماتية ذ ويكون من عندما يكون العضو ذ أو اوإ منه مس مقل
يف بركمه عن إارادة الإنسان ذ قياث يمحارب بصاورة ماتياة ذ ومثاا من بركاة القلاب ذ والرئاةذ والغادد و
غريها من البشاإ ادلاخلية  .1وه ه العضاإ اليت يرتصادها كااز الباوليغراف ذ قياث يقاوم عاىل قياا
الإنفعالت النفس ية اارتمجة ذ واانعكسة عىل أعضاإ وأاواإ اجلس مات احلركة اذلاتياة ذ ل ا إلرادياة لن ها ه
الخرية ميكن المحمك فهيا من طرف الشخص اااضع للجهازذ والمااا الماأثري عاىل النمااهب ذ وتضاليل ا مارب.2
وإاما اكن ه ا اجلهاز مثارة كاود علاامإ الانفن المجاريبمني ذ فااإن ماادأ ا اكن مسا موحا مان ممارساات قدمياة
أخ ت مظاهر خرافية ذ اكن س مرت وراإها بقائق علمية  .فقد اكن الصاينيون القاداخي خيضاعون الشا اص
ااشكوب فهي إارهني ارمية ما ذ لمجربة بس يطة ابس مطيعون من خللها ا متيزي بني الربيإ وااا نب ذ وهنمتثال
ه ه المجربة يف أن يضع ااهت بفنة من الرز يف ه ادة من الومن ذ فاإما أخركا بعد من و مالةل اللعاا
د من عىل براإته ذ أما اإما أخركا جافة د من عىل أنه هو مرهنكب اجلرمية ذ وإاما اكن الصاينيون يقوماون
هب ا الإختبار البس يط ويثقون يف نماجئه بس اجة ذ فاإهن مل يكونوا خمطئني لن العمل جيد ذلن تفساريا ذ فااإفراز
اللعا من مف الشخص الربيإ يعين أنه اكن مراتحا وغري قلق لنه متأكد من أنه مل يرهنكاب اجلرمياة احملقاق فهيااذ
فاإبتفض بويفائفه البيولواية العادية ومن بمهنا اإفراز اللعا عناد وااود اللك يف الفا ذ أماا الشاخص ااا نب
فاإنه يوجد يف وضع مربك ذ ومقلق يرصاف أعضااإه عان القياام بوضاائفها ااعماادة ذ فعاىل عكان الو جياف
ريقهذ ول يفرز اللعا .3
 - 1د .اإبراهمي أمحد عامثن ذ مدق رشعية اإس معام كاز كشف الك يف المحقيق اجلنا ودوره يف اإثبات ا هت ذ الندوة العلمية اجلوانب الرشعية
والقانونية لإس م دام الوسائل العلمية احلديثة يف المحقيق اجلنا ذ جامعة ،يف العربية للعلوم المنية ذ  0222ذ ص .11
 -1د .أمحد محمد خليفة ذ مصل احلقيقة وكاز كشف الك ذ اجملةل اجلنائية القومية ذ القاهرة ذ العدد الو ذ مار  1921ذ ص . 91
 -2ااراع نفسه ذ ص . 92
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 :كاز رصد بصمة ااا .
أصب راحجا يف جما البحث اجلنا الإعامتد عىل البصامت ا ملفة ل إلنسان للمعرف عىل مادق إارتباطاه اجلرمياة
وضلوعه فهيا .بدأ ببصامت اليد والقدم والشفاهذ مرورا ببصامت أكا تطاورا كبصامة العاني والصاوت والرا اة ذ
وصول اإىل بصامت أك تعقيدا اكلبصامة الوراثياة .1لكان أن يقاا باأن للماا بصامة ذ وأن هنااب كااز خممصاا
الكشف عن ه ه البصمة .ه ا ما نعمربه الفعل تطورا يف جما الإثبات اجلنا  .اا بصامة اااا ؟ وكياف
يعمل اجلهاز اليشف عهنا ؟
 : 1المعريف ببصمة ااا .
يراع الفضل يف اإكنشاف ما ابسما ببصمة ااا أو ااوجة Memory and encording ( p300 Mermer
 )relalated multifaced electroencephalo responseاإىل ادلكماور لاورانن فارويال Lawrence
 Farwellمن ولية "أيوا" الولايت اامحدة المريكية .2بياث رصاد مان خال أقاثاه وجتارباه  .أن هنااب
حشنة كهرائية اإجيابية يصدرها ااا عندما يمعرف عىل يشإ مألوف دليهذ و نفن الشحنة اليت تظهر عنادما
يريد أن ابسرتاع الإنسان ويم كر شمئا قد تعلمه3ذ  .و ب ن تنعدم اإما مل يمعارف الشاخص عاىل ماا يعار
عليه لنه مل يكن مسجل يف ماكرته .وتنعدم أيضا اإما ماا حااو الشاخص المفكاري يف يشإ جيها لناه مل يارتب
بصمة يف ماكرته  .وحتدث ه ه المفاعلت الكهرائية العصبية يف ما الإنساان دون أن ابشاعر با ن ودون أن
ابس مطيع المحمك يف من  .وعليه فاإن البحث عن بصمة ااا يعين اإس م دام كاز اإلكرتوين خيمص برصد وااود
ااوجة اا كورة من عدمه يف اجلهاز العصيب ل إلنسان وحتديدا ااا ذ و ساجيل المغاريات الاواردة علهياا وهنرمجهتاا
يف منحىن يظهره عىل شاشة المكبيوهنر.
 : 0مادأ ل كاز الكشف عن بصمة ااا .
اإن اللجوإ اإىل بصمة ااا للكشف عن احلقيقة مرتبط أساسا بفكرة اذلاكارة عناد الإنساان .الايت هنمكان يف قادرة
الإنسان عىل اإسرتجاع ااواقف اااضية .و عليه فاإن كاز رصد بصامة اااا ل يكشاف عاام اإما اكن اااضاع إ
صادقا أم اكما مثل كاز كشف الك ذ وإامنا يكشف عام اإما اكن ه ا الشخص يم كر المر ااعرو عليهذ
أي تعامل معه يف الواقع من قالذ فيمعرف عليه نجرد رؤيمه أم ل .وها ه المقنياة صااحلة اواكاة حااةل ا إلمتاير
اليت تعرتي ااهتمني إارهني اجلرامئ4ذ قيث يقطعون أي صةل هل بأداة إارهني اجلرمياة عنادما تعار علاهي ذ
 -2أنظر يف اترخي الإعامتد عىل البصامت يف الإثبات اجلنا :د .طارق اإبراهمي ادلسويق عطياة ذ البصاامت وأعرهاا يف الإثباات اجلناا ذ دار اجلامعاة
اجلديدة ذ الإسكندرية ذ  0211ذ ص . 91
 - 2د.الهاين طايع ذ هنكنولوايا بصمة ااا يف الإثبات اجلنا ذ رساةل دكموراه ذ جامعة القاهرةذ0211ذ ص .21
 -9د .بس نني احملمدي بوادي ذ ااراع السابق ذ ص . 11
 -12ااراع نفسه ذ ص . 022
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أو اجملين عليه عندما يواكون باه ذ اثل اإما اكن اااهت ل يناازع يف معرفتاه الضاحية ولكان يناازع يف معرفتاه
اين سكناها ذ تعر عليه صور جملموعة من ااساكن من بمهنا مساكن الضاحية ذ فعناد رؤياة اااهت للمسااكن
اجملهوةل دليه واليت يراها لو مرة لن يصدر خمه ااوجة  P300ذ ولن يرتب ب ن أية بصمةذ أما مال الضاحية
اإن اكن اإدعاؤه بأنه مل يره من قال اكما ذ س يصادر خماه نجارد رؤياة صاورة إ ااوجاة ااا كورة ذ لناه سا يقوم
اإسرتجاعه من اذلاكرة اليت حتفظ إ صورة سابقة .
ج  :ااواد الك وية ا درة للعقل .
ل تعمتد العلوم العصبية يف كشفها عن احلقيقة عىل الكوة فقط ذ بل لقاد طاورت أيضاا ةوعاة مان الرتكيباات
الك وية اليت تجلعر عىل اجلهااز العصايب ل إلنساان ذ فاتجع يباو نكنو،تاه .و تعمارب ها ه الخارية أكا اعاة
وفاعلية كون نماجئها ل تبىن عىل رصد المفااعلت الفزييولواياة والعصابية ل إلنساان و اإعطاهئاا تفساريات ذ وإامناا
تقوم عىل المأثري اابارش عىل اجلهاز العصيب ل إلنسان  .ليدا احلقيقة دومنا ك أو سرت  .اا ها ه اااواد
اليت دكل ه ا العر ااطري ؟ وكيف تعمل ؟
 : 1ماهية ااواد الك وية ااجلعرة عىل العقل .
مل يكن الكشف عن تكل ااواد الكثيائية ااجلعرة عىل العقل واليت جتع يبو احلقيقة ماارشا ذ وإامنا اكن ننيجاة
غري متوقعة لإس م دام تكل ااواد لهداف أخرقذ فمبناس بة اإسا م دام ادلكماور هااو " " HOUSEلعقاار
السكوبولمني " " scopolamineمكهديإ يف حالت الوضع سا نة  1911لباظ أن النسااإ الالع تعطاني
ه ا العقار مك در عند الولدة يملفظن بعبارات ذ وأقاويل صادقة وهن حتا تاأثريه ذ وها ا ماا دعاا ادلكماور
اكلفااني اااودارد "  "Calvin Goddardوبعااد أن لبااظ نفاان الظاااهرة س ا نة  1990اإىل ساامية عقااار
السكوبولمني نصل احلقيقة  . 1ومل يعرف عمل الم ادير ها ه اااادة فقاط بال يفهار اللجاوإ اإىل عقااقري أخارق
اكلميما "  "Amytalو الإفيبان "  "Evipanوالبنتوات "  "Pentothalاليت يمدرج مفعولها من ا هتدئاة ذ
اإىل الم دير وفقد الوعي ذ وصول اإىل نماهب أك خطرا و اإيقااف ال أكاوة اسا الإنساان مماا ياجلدي اإىل
الوفااات ذ ومن بسااب مكيااة اجلرعااة ااعطاااة  .و قااد اإنمقاال رواج إاسا م دام ها ه اااواد للم اادير ماان جمااا
العمليات اجلرابية ذ اإىل جما المحليل النفيس كبديل ريع لعلج الصادمات النفسا ية باد اللجاوإ اإىل طريقاة
تداعي ااعااينذ قياث يباو اااريض باو مكنو،تاه ويفصا للمعااجل عان لك احلقاائق الايت يرياد ها ا الخاري
المعرف علهيا لهنا ساعده يف شخيص حاةل ااريض ذ والماا اإعطائه العلج ااناسب  .ونظرا لرواج و اا

 - 1د .أمحد محمد خليفة ذ ااراع السابق ذ ص . 91
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اإس م دام ه ه ااواد يف اعل الإنسان يكشاف عان خاااايه ذ اإنمقال اإسا م داهما اإىل جماا أخطار و هاو جماا
المحقيقات اجلنائية.1
: 0مادأ ل ااواد الك وية ااجلعرةعىل العقل.
اإن فكرة الإعامتد عىل ختدير العقل هبدف اإس م لص احلقيقة منه لمس الفكرة احلديثاةذ بال قدمياة جتاد
أساسها يف مقوةل رومانية شهرية أن يف امخلر احلقيقة " . 2" In vino veritasفالإنسان اذلي يمأعر نفعو
مواد كحولية مثل ذ ل ابسرتسل يف الإفصا والإعرتاف نا اكن يضمره ذ وإامنا بو بساطة ذ لان جياد بادا وهاو
خمدر من الك ذ فاإما ما س ئل عن بقيقة ما ذ ادر بو عفوية بقو لك ماا يعرفاه عهناا .و علياه فااإن ها ه
العقاقري اليت يبتلعها الشخص ذ أو هاته احملاليل اليت يمجرعها ذ أو تكل المصا اليت حيقن هبا تاجلعر عاىل قادرة
الشخص عىل النسرت ذ والمحريف ذ والزتوير ذ والك  .ومنافاة احلقيقة  .وجتع بصورة ل واعية يدا باو
ما يعلمه تلقائيا ذ وبصورة عفوية دون أي جمهود  .فيقاف ا مارب أماام الشاخص ا ادر موقاف ااملقاي ذ اذلي
يكتفي بنسجيل ترصحيات الشخص وهو حت الم دير ذ دون أن يقوم بمحليل و هنركيب ما يملفظ به ليموصال
اإىل إاس منتاجات تفيد يف كشف احلقيقة  .عكن الكاوة الايت ل تعطيناا احلقيقاة ،فاة ذ وإامناا تعطيناا أآماارات
ودلئل نس مناط من خللها احلقيقة  .ضف اإىل من أن تأثري ا ادر ل يقاف عناد حاد اإفقااد الشاخص القادرة
عىل الك اصوص ما يطر عليه من أس ئةلذ وإامنا جيع يبو باو مكنو،تاه ولاو مل ابساأ عهناا .مماا حيمال
معه اإمينية اإعرتافه بأمور جديدة خارجة عن اإطار المحقيق الصيل .
اثنيا :الطبيعة القانونية لعمليات البحث عن ادلليل العلمي العصيب .
س بق وأن توصلنا اإىل أن العمل يفت أآفاقا واسعة أمام اللجاوإ اإىل العلاوم العصابية اامعاددة ذ بأآلياهتاا ذ وأدواهتاا
ا ملفة للكشف عن احلقيقة اجلنائية ذ قيث س يكون رضا من رضو الغفةل عادم اإسا مغل ماا مينحاه العامل
ماان سااهيلت يف جمااا الإثبااات اجلنااا ذ ولكاان الااره ماان إا اراإات ه ا ه النماااهب العلميااةذ اإل أن غالبيااة
النرشيعات اجلنائية عىل ارار النرشايع اجلناا اجلوائاري مل حتسا موقفهاا بعاد مان الكاوة العلمياة ذ واحملاليال
الكثيائية الهادفة للمفاعال ماع اجلهااز العصايب جلعا مصادرا للحقيقاة ذ ومل رشا اإىل ماا يعارف فكارة الدةل
اجلنائيااة العلميااة العصاابيةذ اان طاارق الإثبااات .ول اان اإااراإات البحااث عاان الدةل3ذ ذلن واااب -يف
معر البحث عن المكييف القانوين لإس م دام الوسائل العلمية العصبية للبحث عن الدةل -رد ه ه العملياات
و اإحقاهما ن أحد الإاراإات اجلنائية المالية :
 - 1ااراع نفسهذ ص . 90
 - 2ااراع نفسهذ ص . 91
 - 3د .عو محمد عو ذ ااباديإ العامة يف قانون الإاراإات اجلنائية ذ منشأة ااعارف ذ الإسكندرية ذ 0229ذ ص  921ذ فقرة . 921
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أ  :البحث عن ادلليل العلمي العصيب نوع من المفتمش.
من بني أشهر وأ الإاراإات اجلنائية اليشفة عن ادلليل اإااراإ المفتامشذ نظارا ااا مياث مان اإخارتاق لةاية
الماكن والش اص ذ ويف ه ه النقطة المحديد هنمكن تكل ااقاربة بني الكشاف عان أرار الشاخص وخاااايه
اللجوإ اإىل الوسائل العلمية العصبية ذ وبني اإاراإ المفتمش  .فهل ميكن اإعمبار اإخضاع الشخص جلهااز كشاف
الك ذ أو جلهاز رصد بصمة ااا ذ أو بىت اإعطائه مواد ك وية جلع يبو احلقيقة نوعا من المفتمش؟
 :1تعريف المفتمش .
يعرف المفتمش بأنه البحث عن احلقيقة يف مس مودع الة1ذ أي البحث عن اليشإ يف موضع إ برمة  .وهو
من أشد الإاراإات اجلنائية خطورة اا ينطوي عليه من مساا بةاية وخصوصاية الشا اص .وقاد تعار
اارشع اجلوائري له ا الإاراإ من خل ااادة  11ق .إا.ج اليت جاإ فهيا ":يبارش المفتمش يف مجياع المااكن الايت
ميكن العثور فهيا عىل أش ياإ يكون كشفها مفيدا لإيفهار احلقيقة " .والره من أن قاانون الإااراإات اجلوائياة مل
يضع نظاما قانونيا لمفتمش الش اص ذ وركو فقط عىل أبيم وقيود تفتامش ااسااكن ذ اإل أن المفتامش ينقسا
من بيث ا اإىل تفتامش للمسااكن ذ وتفتامش لاشا اص .2وها ا الخاري مل يانص علياه اارشاع اجلوائاري
،احة اإل أنه جيد س نده يف قانوين يف المفسريااوسع لعبارة مجياع المااكن الايت ميكان العثاور فهياا عاىل أشا ياإ
يكون كشافها مفيادا لإيفهاار احلقيقاة الاواردة يف اااادة  11ااا كورة أعاله ذ وعادم قرصاها عاىل ااسااكن ذ أو
لت ذ أو اايتب ذ وإامنا اعلها س موعب لك حزي أو فضاإ ميكن أن ختفا فيه الدةل .
 : 0مدق اإعمبار اإلبحث عن ادلليل العلمي العصيب نوعا من المفتمش.
يموقف الفصل يف قضية مدق اإعمبار البحث عن احلقيقة من خل اجلهاز العصيب ل إلنسان نوعا من المفتامشذ
عىل حتديد مدلو الشخص مكحل للمفتمش فهل يقصد به تفتمشه قثاا عان الشا ياإ الايت معاه ذ أم قثاا عان
الش ياإ اليت فيه؟مل ابرش الفقه عند اإنقساامه اصاوص جدلياة مفهاوم الشاخص مكحال للمفتامش ذ اإىل هنكيياف
مسأةل اإس م دام الساليب العلمية للبحث عن ادلليل من خال اجلهااز العصايب ل إلنساان ذ لكان متاورا 3ماهن
رأق بأن ااقصود الشخص مكحل للمفتمش هاو لك ماا يمعلاق بكياناه ااااديذ وابشامل من أعضااإه اااراياة
وادلاخلية فيجوز اإاراإ س يل معدة للمهت لإس مخراج موايهتا اليت قاد هنكاون مان بمهناا اااادة اامنوعاة اااراد
 - 1نقض  1910/10/12أبيم مكة النقض اارصية ذ 19ذ ص  129ذ رمق  . 022بمك مشار اإليه دلق  :د .عو محمد عو ذ المفتمش يف
ضوإ أبيم النقض ذ منشأة ااعارف ذالإسكندرية ذ  0221ذ ص 1ذ هامش . 1
 - 2ااراع نفسه ذ ص . 10
 - 3د .ساااا احلساامين ذ النظريااة العامااة للمفتاامش يف الق اانون اارصااي وااقااارن ذ  1920ذ ص /. 011د .محمااود يااب بس ا ين ذ رش ق اانون
الإاراإات اجلوائيةذدار ا هنضة العربية ذ القاهرة ذ  0222ص/. 222د .أمحاد فتحاي رورذ قاانون الإااراإات اجلوائياة ذ دار الرشاوق ذ القااهرة
ذ0222ذ ص .111
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الكشف عن بيازهتا ذ كام جيوز أخ عينة من دمه لفحص مس موق الكحو فياه ذ كاام ابسام اإخاراج ا ادر
من موضع بسا يف اسمه .وقد ووجه ه ا الرأي النقد من طرف البعض 1عىل أسا أنه يجلسان لفكارة
المفتمش داخل أعضاإ الإنسان ذ اليت س مبي المفتمش داخل تلفيف خماه ذاإعمبااره عضاواذ قثاا عان احلقيقاة
اليت خيفهيا واليت سعا لك اإاراإات المحقيق اإىل الوصو إا هيا وكننيجة ذلن س معمرب أكوة كشاف الكا ذ
والعقاقري ا درة أدوات لمفتمش الش اص.
وعليه فاإن اإعمبار البحث عن احلقيقة اجلنائية من خل اجلهاز العصيب ل إلنسان نوعا من أنواع المفتمش ذ لامن
الفكرة اارافية ذ بل ميكن أن د لها أساسا فقهيا هو اعل مفهوم الشخص مكحل للمفتمش ابشمل ما معه من
أش ياإذ وما بداخ من أعضاإ .وه ا الرأي ل مترفضه منطقيا بقدر ما ننفار مناه أخلقياا فالإنساان أكارم مان أن
يكون جمرد وعاإ جيري المفتمش يف داخ قثا عام خيفيه. 2
 :البحث عن ادلليل العلمي العصيب نوع من الإس مجوا .
تقاارت الوسااائل العلميااة العصاابية اليشاافة عاان احلقيقااة -أكااوة اكن ا ذ أو م اواد ك ويااة -كث اريا ماان اإا اراإ
الإس مجوا ذ لهنا يف ةلها تقوم بصفة ماارشة أو غري ماارشة عىل اإس مجلإ ادلليال مان خال الساجلا  .فهال
ميكن اإعمبار اإخضاع الشخص جلهاز كشف الك ذ أو رصد بصمة ااا ذ أو اإعطائه مواد جتع يدا باأراه
نوعا من الإس مجوا ؟
 : 1تعريف الإس مجوا .
يعرف الإس مجوا بأنه مواكة ااهت ا هتمة اانسوبة اإليه ذ والدةل القاعة ضده من طرف احملقق ذ ومناقشا مه
تفصيليا فهيا ذ ومطالبمه اإبداإ رأيه ف ينسب اإليه3ذ وهو قريب الصةل ااواكة اليت تعمارب جماهباة اااهت ناهت
أآخر ذ أو بشاهد ذ والقوا اليت أدلوا هبا بشأن الواقعة بىت يمتكن من تأييدها أو نفهياا.4وهاام مان اإااراإات
المحقيق ااطرية اليت خيمص هبا قايض المحقياق (م 122ق .إا.جذ وقاايض احلامك(م 001ق .إا.ج)ذ و رفاة الإهتاام
(م 111ذم  192ق .إا.ج ) ذ أما النيابة العامة فل ميكهنا اللجوإ اإىل ه ا الإاراإ ذ اإل بصدد ممارسا هتا لسالطاهتا
ا إلسا مانائية ااقياادة يف المحقيااق بصاادد اجلناااايت واجلاان ااملاابن هبااا ذ قيااث تقااوم اإسا مجوا ااااهت اذلي
أصاادرت أم ارا اإبض ااره (م  21ق .إا.ج)ذ أو ااااهت اذلي أماارت قبسااه( م  29ق .إا.ج ).أمااا ضاابارش الرشااطة
القضائية فل ميكهن بأي حا من البوا اإاراإ اإس مجوا للمهت لن ها ا الإااراإ اإااراإ حتقياق فال ينادرج
ن اإختصاصه الصيل جبمع الإس مدللت ذ ضف اإىل من أن القانون اإعماربه مان الإااراإات الايت ل جياوز
 - 1د .عو محمد عو ذ المفتمش يف ضوإ أبيم النقض ذ ااراع السابق ذ ص  021ذ فقرة . 902
 - 2ااراع نفسهذ ص  021ذ فقرة ذ . 919
 - 3د .عبد هللا أوهايبية ذرش قانون الإاراإات اجلوائية اجلوائريذ دار هومة ذ اجلوائر ذ0210ذ ص .922
 - 4د .محمد زيك أبو عامر ذ الإاراإات اجلنائية ذ دار اجلامعة اجلديدة ذ الإسكندرية ذ  0212ذ ص  219ذ فقرة . 099
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المفويض بشأهنا من سلطة المحقيق اإىل ضبارش الرشطة القضائية يف اإطار أعاام الإ،باة القضاائية قياث نصا
ااادة  199ق .إا.ج عىل واو تنفي ضبارش الرشطة مجليع الإاراإات اليت اإنمادبوا للقياام هباا مان طارف قاا
المحقيق و اإس مان من اإطارها اإاراإات الإس مجوا ذ وااواكة ذ سامع أقوا اادعي اادين .وعلياه فااإما ماا
إاعمتد عىل الوسائل العلمية العصبية لكشف احلقيقة اجلنائية يف لية الإس مجوا ذ فسا يكون من مان طارف
قا المحقيق ذ أو رفة الإهتام ذ أو النيابة العامة اإس ماناإ  .فهال ميكان اإحقاام ها ه الكاوة ذ والعقااقري ان
اإاراإات الإس مجوا ؟
: 0مدق اإعمبار اإلبحث عن ادلليل العلمي العصيب نوعا من الإس مجوا .
اإما اكن الإس مجوا يف أبسط مفهوم إذ هو طلب اجلوا اصوص ةوعة من الس ئةل تمعلاق بوقاائع اجلرمياة
ذ ومدق إارتبارش ااهت هبا ذ فاإنه ابشرتب مع المقنيات العلمية العصابية الهادفاة للكشاف عان احلقيقاة اجلنائياة يف
فكرة احلصاو عاىل ادلليال مان خال الساجلا ذ ساواإ اإنازتاع اإعارتاف مان اااهت اجلارم اانساو اإلياهذ أو
الكشااف عاان تضااار يف أق اواإ ذ أو عااىل العكاان تربئااة سااابته ننيجااة لرجااان صاادق ترصااحياته برباإتااه .
فل إلس مجوا طبيعة مودوجة فقاد ابسافر عان دليال الإداناة ذ كاام قاد يكاون وسا يةل دلباض الإهتاام وإاثباات
الرباإة . 1مث مثل المقنياات العصابية للكشاف عان احلقيقاة تقاف موقفاا وساطا مان الشاخص اااضاع لهاا ذ
وهنكتفي المعامل مع اإجااتاه ذ ورصاد المغاريات العصابية ااصااباة لهاا ذ فنسا منت صادقه أو ك باه ذ معرفتاه
للوقائع ذ أو ك لها .واحلقيقة ااغرية هنا ذ أن اللجوإ اإىل كااز كشاف الكا ذ أو كااز الكشاف عان
بصمة ااا ذ أو العقاقري والمصاا ا ادرة ذ والنظار اإىل النمااهب ااا هةل الايت تنيحهاا ذ ميكان أن يكاون خاري
وس يةل لمفعيل لية الإس مجوا واعلها ذ منمجة لدلليل ذ بل اإن ه ه الوساائل سرتشاد احملقاق ذ وتناريه مان
زوااي ش ىت :أولها مساعدته يف اإختيار الس ئةل ذ واافاضةل بمهنا ذ وإاقصااإ غاري اانام مهناا ذ كاام سااعده عاىل
احلمك عىل الاوبة وهناراي صادقها مان كا هبا .وعلياه ان النابياة النفعياة ميكان اإعمباار اللجاوإ اإىل الوساائل
العلميااة العصاابية للكشااف عاان احلقيقااة يف ا الإس ا مجوا أم ارا باا ا ذ ومس مصاااغا قيااث ساا يجعل
الإس مجوا ممهنجا ذ بل أك من من فعال ذ ومنمجا  .ولكن ما يعرت ه ا الرأي من النابياة العملياة ذ هاو
الطابع الفين لإس م دام وقراإة نماهب ه ه الكاوة ذ والدوات ذ مماا جيعال احملقاق غاري قاادر عاىل الإعاامتد علهياا
نفرده دون اللجوإ اإىل خممصني ذ يف مقابل الطابع القانوين لإاراإ الإس مجوا واذلي ل جيازي اإ،باة غاري احملقاق
للقيام به  .فااإما أولك اإخضااع اااهت لكاوة كشاف احلقيقاة أو أمصاا الكا اباري خمامص ذ سا يعمرب من
تفويضا إ من طرف كة المحقيق اإاراإ الإس مجوا ذ وهو أمر اطل ذ وإاما ما اإس م دم احملقق بنفسه ها ه
الوسائل أثناإ اإس مجوابه للمهت ذ س يكون جاهل لكيفية لها و عااوا عن قراإة نماجئها ذ الله اإل اإما إاعمتادت
ادلوةل اإس م دام ه ه الوسائل ذ و أخضغ القضاة لمكوين بو كيفية اإس م دام ه ه الوسائل .
 - 1ااراع نفسهذ ص  210ذ فقرة . 091
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ج :البحث عن ادلليل العلمي العصيب نوع من ااربة .
جيزي اارشع اجلنا اللجوإ اإىل ااربة يف جما البحث اجلنا ذاإمياا ،مناه بادور العلاوم والمقنياات يف الكشاف
عام ميكن أن ل تدركه بوا احملقق ذ ول مليته العقلية ذ فمسا معني يف من بأهال الإختصااص  .فهال يعمارب
الكشف عن احلقيقة من خل اجلهاز العصيب ل إلنسان اإس م دام الكوة ذ أو ااواد الك وية نوعا من ااربة؟
 : 1تعريف ااربة
ميكن تعريف ااربة بأهنا اإجلإ للحقيقة بصدد مسأةل ما جعو احملقق عن الإاام هبا لهنا تمجااوز اإختصاصاه اإىل
جما فين دقيق ذ ل يمحمك فيه اإل موا الإختصاص ذ ذلن فهيي وس يةل لية لاممكةل الانقص اذلي قاد ابشاو
المحقيقذ بسبب إارتباطه نسأةل علمية أو فنية تعرت رحةل قث احملقق عان ادلليال  .وعلياه هنكاون الإسا معانة
اابري بصدد تكل اجملالت اليت يعجو احملقق بمقافته العامة عن سرب ورها وجلهئا  .كمحدياد سابب الوفااة ذ
ووقهتا ذ أو رفع البصامت مان مةا اجلرمياة ومقارمتهتاا ببصاامت اااهت ذ أو حتليال ماادة عضاوية وجادت عاىل
الضحية ونسبهتا اإىل صاب ا عن طريق فكرة احلامض النووي (...)A.D.Nاإخل  .وه ا الطاابع العلماي أو الفاين
لل ربة أكد عليه اارشع من خل ااادة 119ق .إا.ج اليت جاإ فهيا  ":جلهات المحقيق أو احلمك عندما تعر لهاا
مسأةل مات طابع فين أن تأمر بند خاري  "...وك ا ااادة 111ق .إا.ج اليت ورد فهيا ":جيب أن حتادد داعاا يف
قرار ند اارباإ هممهت اليت ل جيوز أن هتادف اإل اإىل صاص مساائل مات طاابع فاين  ".فهال ميكان اإعمباار
صص مدق صدق أو ك ااهت مسأةل فنية س مدعي ند خاري ؟
: 0مدق اإعمبارالبحث نوعا من ااربةعن ادلليل العلمي العصيب نوعا من ااربة.
احلقيقة أن اإس م دام الساليب العلمية العصبية للحصو عىل بعض ااعطيات مسأةل فنية قمة يقاوم هباا خااري
متخصص  .ولكن هل ميكن اإعمبار قيا مادق صادق اااهت عناد اإسا مجوابه أو مواكماه ذ أو الكشاف عان
مدق حصة أقوا الشاهد مسأةل فنية ميكن اللجوإ فهياا اإىل اااربة؟ اإن الإجاباة الكا اارأة وإا اراإ عاىل ها ا
الساجلا اااا تنيحااه ماان تفعياال للبحااث اجلنااا ذ وتقريااب إ ماان احلقيقااة الإجيااا طبعااا . 1ااا أفيااد أن
تنكشف أمام احملقق ذ الإدعاإات اليمبة ذ والمرصحيات ااضلةل للعداةل  .ولكن ااشلكة بىت مع النسلمي جباواز
من  .أن الإس مجوا وااواكة ذ وسامع الشهود من اإختصاصات احملقق الايت ل ميكناه تفويضاها للخباري ذ
ولكن ميكن الرد عىل من بأنه يكفي أن ابسا مجو احملقاق اااهت ذ أو يقاوم بساامع الشااهد نعياة ااباري اذلي
يكتفي برصد الإنفعالت العصبية للشخص ااعين .لكننا نصطدم هنا نعلومة كناا قاد واناهاا ساابقا ذ و أن
اإس م دام أكوة كشف الك ذ ورصد اذلاكرة ذ وباىت أمصاا احلقيقاة ذ ل ختازت همماة ااباري يف توصايل
 - 1هنكييفها بأهنا أعام خربة  :د .بس نني محمدي البوادي ذ ااراع السابق ذ ص  / 1د .أمحد أبو القامس ذ طبيعة نظرية الإثبات اجلنا العلمي وماا
تثريه من قضااي فقهية ومشالك تطبيقية ذ جمةل تية ادلراسات العليا ذ القاهرة ذ العدد  11ذ يناير  0222ذ ص . 12
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ااهت اجلهاز أو بقنه ااادة ا درة ذ وإامنا هنرهنكو أساسا عاىل قاعاة السا ئةل ااعادة مسا بقا مان طرفاه ذ والايت
س هيمدق من خللها اإىل الكشف عن احلقيقة ذ فاإعداد الس ئةل أيضا ل فين  .وهب ا الشو متكون قد منحناا
اابري سلطة اإس مجوا ااهت أو سامع أقوا الشاهد  .وللخروج من ه ه ااعضةل ميكان للمحقاق أن يننااقش
مع اابري مس بقا بو طبيعة الس ئةل ااوكة لل اضع ل إلختبار ذ عىل أن يقاوم احملقاق بطر اا بنفساه ذ أو أن
يقوم ااباري اإسا مجوا اااهت ذ أو ساامع أقاوا الشااهد وإاخضااعهام ل إلختباارات العصابية يف ب اة احملقاق
وحت إارشافه ذ و ه ا الفعل ما تنيحاه اااادة  9/121ق .إا.ج اإم نصا عاىل أن للخباري اإسا مجوا اااهت اإما
رأق ذلن داعيا ذ برشرش أن يقوم ب ن قضور قايض المحقيق أو القايض ااعني من احملمكة ذ وها ا الانص ل
يعاارتف اإختصاااص اابااري اإا اراإ الإس ا مجوا اكإا اراإ ماان اإا اراإات المحقيااقذ وإامنااا ااقص اود هنااا هااو
الإس مجوا ذ أي طلب اجلوا لس ئةل تمعلق ااسأةل الفنية ل ااربة ذ ل اإس مجوابه مطلقا اصوص الوقائع
اانسوبة اإليه  .ويرق البعض 1أن اللجوإ جلهاز كشف الك ذ أو رصد بصمة اااا ذ أو المحليال الم اديري
اإمنا طرق علمية للمغلب عىل أكرب عاةل قاد شاو الدةل القولياة اكلإعارتاف والشاهادة و الكا ذ أن
اإس م داهما واللجوإ إا هيا يدخل ن سلطة اجلهات القضائية يف طلب ااربة للوقوف عىل بقيقة مسأةل ما.
وخلصة لك ما س بق وهو أن الطبيعة القانونية للوساائل العلمياة للكشاف عان احلقيقاة اجلنائياة ذ لمسا يف
كوهنا اإاراإات مس مقةل للبحث عن ادلليل ذ أو أدةل يف حد ماهتا  .وإامنا جمرد وسائل مادية مسااعدة لمنفيا
اإاراإات الإس مجوا وااواكة وسامع الشهود ذ و سما الدةل القولية الناش ئة عهنا من اإعرتافات وشاهادات ذ
أوبىت القرائن ااس مناطة من ترصحيات الشخص اااضع لهاالدةل العلمية العصبية .
اثلثا :مدق اواز الإسنناد اإىل الدةل العلمية العصبية يف الإثبات اجلنا .
اإن مشلكة مرشوعية ادلليل اجلنا ذ لمس مرتبطاة فقاط بطائفاة الدةل العلمياة  -ساواإ اكنا علمياة قماة
اكلبصامت ذ والشفرة الوراثية ذأو متحصل علهيا بطرق علمية اكلإعرتافات ذ والشهادات اااضاعة لإختباارات ذ
أو لمأثريات الكوة أو ااواد العصبية  -وإامناا مشالكة تمعلاق بنظاام الإثباات اجلناا كاو بغاايتاه وويفائفاه
ذفهل جيب أن هيدف الإثبات اجلنا اإىل الكشف عن احلقيقة ذ أاي اكن طرقه وأساليبه ذ أم جياب أن يمقياد
يف مسعاه حنو احلقيقة ب ورة اإس م دام ما ينيحه القانون من وسائل مرشوعة؟ وه ا النساؤ يعكان جدلياة
بقيقة تعاين مهنا العداةل اجلنائية و ااوازنة بني فاعلية ادلليل ومرشاوعيمه. 2وماا يوياد ااساأةل تعقيادا هاو أن
القانون مل ابشرترش ،احة بنص عام أن هنكون الدةل اليت تبىن علهيا البيم مرشوعة.3

 - 1د .بس نني محمدي البوادي ذ ااراع السابق ذ ص .1
 - 2د .عو محمد عو ذ المفتمش يف ضوإ أبيم النقض ذ ااراع السابق ذ ص  111ذ فقرة . 111
 - 3د .محمد زيك أبو عامر ذ الإثبات يف ااواد اجلنائية ذ دار اجلامعة اجلديدة ذ الإسكندرية ذ 0211ذ ص  119ذ فقرة . 12
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أ  :اواز الإسنناد اإىل الدةل العلمية العصبية بغظ النظر عن مرشوعيهتا.
اإن أو اإجتاااه جيااب المعاار إ يف معاار البحااث عاان ماادق ااواز الإساانناد اإىل الدةل العلميااة العصاابية يف
الإثبات اجلنا من الرأي اذلي يفت البا واسعا أمام اللجوإ اإىل الوساائل العلمياة العصابية هبادف الوصاو
اإىل احلقيقة اجلنائية ول حيد ه ا ااسعا بأي قيد أو رشرش .
 : 1أسا هما الرأي .
يارق الاابعض1ذ أن عااةل الإساانناد عاىل ادللياال اجلنااا يف احلاامك أو طرحاه جانبااا وإاسااناعاده ذ هنمكاان يف قوتااه
الإثباتية ذ أي يف مدق كشفه للحقيقة ومدق مساعدته للقايض عىل الإقتنااع ذ أماا النظار يف مادق مرشاوعية
احلصو عليه ذ أو تقدميه اإىل القضاإ ذ فأمر ينأق عن اإختصاص القضاإ ذ بال ويكاال مساعاه يف البحاث عان
احلقيقة  .واا اكن اإس م دام أكوة كشف الكا ذ وأكاوة رصاد بصامة اااا ذ والمصاا والعقااقري ا ادرة ذ
يكسب الدةل جحية أكربذ ويعوز فاعليهتا ذ وقدرهتا عىل تنوير القايض ذ برفاع الغماو ذ وإاماطاة اللابن ذ ودرأ
الك والاوور  .فااإن المعويال عاىل ماا سافر علياه نمااهب اإسا م داهما لإصادار البايم اجلنائياة جاائو  .دون
ااو يف مشلكة مادق مرشاوعية اللجاوإ اإىل ها ه الوساائل أساساا مان طارف سالطات المحقياق .ويعاوز
أحصا ه ا الرأي موقفه القو باأن اإعمباار اإساناعاد ادلليال غاري اارشاوع وعادم الإسانناد علياه يف احلامك ذ
تعويضا للمهت اذلي مور يف بقه الإاراإ غري اارشاوع ااسافر عان ادلليال ذ أوعقااا للشاخص اذلي ارش
ه ا الإاراإ غري اارشوع  .لمن نقاو  .لن عدم الإسنناد اإىل الدةل اانمجة والفعاةل اإما اكنا غاري مرشاوعة
لن يفيد يف الخري سوق طائفة اجملرمني اذلين ل سبيل اإىل اإدامتهت اإل الإسنناد اإىل دليل غري مرشوع  .كاام أن
الإفلت من العقا لمن تعويضا عن اإمتهتاب بقوق ااهت اإاراإات اطةل  .لن العداةل أمر هيا اجملمتاع كاو ذ
ول سبيل لغظ الطرف عن دليل اكشف للحقيقة اجلنائية قجاة أن احلصاو علياه إ اإهادار باق مان بقاوق
ااهت .
 : 0تقيمي هما الرأي.
احلقيقة أن ه ا الرأي ذ يغاا كثريا يف هنراي كفة فاعلية ادلليل وجحيمه يف الإثبات عىل مرشاوعيمهذ لن من
س يفت ل إلعمداإ عىل بقوق وبرايت الفراد اا واسعا ذ ضف اإىل من أن ه ا الرأي الفقهيي لن ابس مقمي ماع
نظام الإثبات اجلوائري اذلي يقوم عىل حسب أوراق الإاراإات الباطةل من ملف المحقيق وعدم الإسنناد علهياا
تطبيقا للامدة  112ق .إا.ج .وإاما اكن أحصا الرأي الو ذ قد وقعوا يف مصايدة اارشاوعية ااا أزابوهاا مطلقاا
من نطاق البحث ذ مرصحني بأن القايض لمن ملوما بفحص مرشوعية ادلليل ذ بل هو ملوم بقياا جحيماه يف
الإثبات  .المر اذلي جيعل الإسنناد عىل الدةل العلمية العصبية جائوا بىت ولو اكن يف ماهتاا غاري مرشاوعة .
 - 1يف العر اافصل له ا الرأي ذ أنظر :ااراع نفسهذ ص  111ذ فقرة . 110
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فاإن طائفة أخرق من الفقهاإ 1مل يضحوا اارشوعية مقابال إا اراإات قاوة الدةل العلمياة العصابية يف الإثباات ذ
وإامنا رأوا أن الإسنناد عىل الدةل العلمية العصبية جائو النظر اإىل الوس يةل ااس م دمة للحصو علهياذ ويفرقاون
يف ه ا الصدد بني الكاوة ويعماربون اإسا م داهما مرشاوعا ذ و العقااقري والمصاا ويعماربون اإسا م داهما غاري
مرشوع والماا الإسنناد اإىل ما سفر عنه من نماهب كدةل غري جائو .
 :واو اإسناعاد الدةل العلمية العصبية لهنا غري مرشوعة .
اإما اكن أحصاا الإجتااه الو يقالاون اللجااوإ اإىل الدةل العلمياة العصابية مطلقااا ذ فالإجتااه الثااين اذلي ساالكه
فريق من الفقه هو الإجتاه ااعاكن  .أي رفض الإسنناد اإىل الدةل العلمية العصابية يف الإثباات اجلناا مطلقاا .
ا دعامهت يف من ؟ وهل ابس مقمي طر الفعل ؟
 : 1أسا هما الرأي .
يرق البعض 2أن فاعلية ادلليل و قدرتاه عاىل كشاف احلقيقاة لمسا ااعياار الوبياد اذلي عاىل أساساه يقاال
القايض ادلليل أو يطرحه وابسناعده ذ بل هو مقيد يف من ب ورة مطابقة ها ا ادلليال اقتضايات اارشاوعية
اليت ميكن تفسريها يف جما الإثبات بأهنا البحث عن ادلليل ذ وتقدميه اإىل القضاإ بصورة حترتم بقوق ادلفااع ذ
وقمي العداةل و أخلقياهتا ذ وحتاافظ عاىل الكراماة الإنساانية . 3و اإما ماا حاولناا صاص مادق مرشاوعية الدةل
اجلنائية العصبية ذ حلس مشلكة مدق اواز الاعامتد علهيا يف الإثبات خصوصا بعد أن أثبن جحيهتا ذ وقدرهتا
عىل كشف احلقيقة  .د أن الكثريين 4يعمربون ه ا النوع من الدةل  -أي تكل الإقرارات ذ أو الشهادات ذ أو
بىت القرائن ااس مناطة من معلومات متحصل علهياا اإسا م دام كااز كشاف الكا ذ أو كااز رصاد بصامة
ااااا ذ أو العقاااقري والمصااا ا اادرة – أدةل غااري مرشااوعة واااب عااىل القااايض طر ااا وإاسااناعادها ذ وعاادم
الإساانناد علهيااا يف بمكااه .دلرجااة أن الاابعض مااهن  ،بااأن اإسا م دام كاااز كشااف الكا ذ أو المصااا
والعقاقري ا درة يضا يف خطورته و عادم مرشاوعيمه اإسا م دام المعا يب للحصاو عاىل ادلليال .5و يارق
أحصا ه ا الإجتاه أن ااأخد الكرب اذلي يجلخ عىل اإس م دام ه ه الكوة العصبية ذ وااواد الك وياة ا ادرة
هو خرقها بوضوع نبدأ احلق يف ادلفاع  .ن نماهب ماادأ احلاق يف ادلفااع ذ دماع اااهت قاق أآخار وهاو احلاق يف
 - 1د .أمحد محمد خليفة ذ ااراع السابق ذ ص / 121د .بس نني محمدي البوادي ذ ااراع السابق ذ ص . 11
 - 2د .محمد زيك أبو عامر ذ الإثبات يف ااواد اجلنائية ذ ااراع السابق ذ ص  102ذ فقرة  / 12د .عو محمد عو ذ اابااديإ العاماة يف قاانون
الإاراإات اجلنائية ذ ااراع السابق ذ ص  101ذ فقرة . 101
 - 3د .محمد زيك أبو عامر ذ الإثبات يف ااواد اجلنائية ذ ااراع السابق ذ ص  119ذ فقرة . 12
 - 4د .محمد زيك أبو عامر ذ الإثبات يف ااواد اجلنائية ذ ااراع السابق ذ ص  102ذ فقرة  / 12د .عو محمد عو ذ اابااديإ العاماة يف قاانون
الإاراإات اجلنائية ذ ااراع السابق ذ ص  101ذ فقرة . 101
 - 5د .محمد زيك أبو عامر ذ الإثبات يف ااواد اجلنائية ذ ااراع السابق ذ ص  102ذ فقرة . 12
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الصم وعدم اإدلئه بأية أقوا ذ ولو اكن من نناس بة اإس مجوابه من احملقق1ذ فهو لامن جماربا عاىل الارد عاىل
ما يطر عليه من أس ئةل ذ ول جيوز أن يفة سكوتهذ وإامتناعه عن الإجابة ضاده ذ بال اإن الابعض 2يارق أن
بق ااهت يف ادلفاع عن نفسه ل مينحه فقط احلق يف الصم ذ بال مينحاه أيضاا احلاق يف الكا أي الإدلإ
نعلوماااات منافياااة للحقيقاااة لمحساااني مركاااوه القاااانوين .ضاااف اإىل من أن الدةل القولياااة مااان اإعرتافاااات ذ
وشهاداتذجيب أن تصدر عن خشص سلمي ا إلرادة ذ ذلن جيب عىل احملقاق أن حيماي اااهت أو باىت الشااهد
من أي تأثري خاريج ميكن أن مين قدرته عىل ا متيزي والإختيار.3
 : 0تقيمي هما الرأي .
وفق أحصا ه ا الإجتاه اإىل درجة كبرية يف الكشف عن أوجه عدم مرشوعية اإس م دام بعض الوسائل العلمية
العصاابية للحصااو عااىل الدةل اجلنائيااة  .فاامل يللقاوا أمااام إا اراإات رعااة وفاعليااة الدةل العلميااة العصاابية يف
الكشف عن احلقيقة  .بل دسكوا بضابط مرشوعية ادلليل اجلنا ذ ولو عىل بسا جحيماه وقوتاه الإثباتياة .
ول شك أن دافعه الو من وراإ من هو بامية ااهت من أي ضغط أو اإكاراه قاد ساباه إ ها ه الكاوة أو
ااواد الك وية .
ولكن بامية ااهت أبيا ،ذ واحلفاظ عىل بقوقه وعىل رأسها بقاه يف ادلفااع عان نفساه بشا ىت الوساائل جتعال
برمانه من ااضوع مثل جلهاز كشف الكا ذ أو جلهااز الكشاف عان بصامة اااا بنااإ عاىل طلباه  -كاوهنام
الطريقتان الوبيداتن لإثبات براإته -أمرا جائرا.
ضف اإىل من أن رفض اللجوإ اإىل الوسائل العلمية العصبية هبادف اإنازتاع الدةل اجلنائياة قجاة بامياة بقاوق
ااهت ذوعىل رأسها بقه يف الصام ذ ل ابسا مقمي وطائفاة ااهتماني جبارامئ خطارية دان أمان ادلوةل ماثل  .لن
اارشع اجلنا عادة ما حيد من الضام،ت ااقررة هل مقارنة ااهتمني العاديني .
ج :رضورة الموفيق بني فاعلية الدةل اجلنائية العلمية العصبية ومرشوعيهتا .
رأينا ف س بق أن عيب الك الإجتاهني السابقني هو ااغالة ذ فالو يغاا يف قاوإ لادةل العلمية العصبية ولاو
عىل بسا اارشوعية ذ والثاين يغاا يف رفضه لها ولو اكن الوس يةل الوبيدة ل إلثبات  .وه ا المعاار باني
الرأيني يعكن واحدا من أخطر ماأآزق العاداةل اجلنائياة ذ و كيفياة ااوازناة باني ويفيفاة البحاث عان احلقيقاة
اجلنائية ذ و رضورة اإحرتام احلقوق واحلرايت .
 - 1د .عبد هللا أوهايبية ذ ااراع السابق ذ ص . 121
 - 2د .عو محمد عو ذ ااباديإ العامة يف قانون الإاراإات اجلنائية ذ ااراع السابق ذ ص  119ذ فقرة . 101
 - 3ااراع نفسه ذ ص  029ذ فقرة  / 219د .أمحد شويق الشلقاين ذ مااديإ الإاراإات اجلوائية يف النرشيع اجلوائري ذ ج 0ذ دياوان ااطبوعاات
اجلامعية ذ اجلوائر ذ1999ذ ص  029ذ فقرة . 021
91

جمةل البحوث يف احلقوق والعلوم الس ياس ية

العدد 20

 : 1أسا ه ا الرأي .
يرتبط ادلليل اجلنا ذ الإاراإ اجلنا اليشف عنه ذ ويمداخل البحث يف مرشوعية ادلليل ذ مع البحاث يف
حصة الإاراإ اذلي أسفر عنه  .وإاما اكن اارشاع اجلوائاري مل يفصال يف اإشايلية مرشاوعية ادلليال اجلناا ومل
ابشرترش ،احة عىل القايض رضورة بناإ بمكه عىل الدةل اارشوعة ذ وطر وإاسناعاد ما دوهنا من الدةل غاري
اارشوعة ذفاإنه قد تناو بنوع من المفصيل مشلكة بطلن الإاراإات اجلوائية اليت هيادف جلهاا اإىل الكشاف
عن ادلليل  .وكر مادأ هاما أمشل من نبدأ اإسناعاد الدةل غري اارشوعة من دائرة الإثباتذ وهو مادأ حساب
أوراق الإاراإات الباطةل من ملف المحقيق و عدم الإسنناد عىل ما سافر عناه مان نمااهب بياث تانص اااادة
112ق .إا.ج عىل ما ييل  ":سحب من ملف المحقيق أوراق الإاراإات اليت أبطل و تاودع دلق قامل كماا
اجمللن القضا .وحيظر الراوع إا هيا إلس مناارش عنا ،أو اإهتامات ضد ااصوم يف اارافعات وإال تعرضوا جلاواإ
تأدييب النس بة للقضاة ذ و امكة تأديبية للمحامني ااادافعني أماام جملساه الماأدييب " وعلياه فااإن الساجلا اذلي
جيب الإجابة عنه لامن مادق مرشاوعية الدةل اجلنائياة العلمياة العصابية ؟ وإامناا هال يعم إرباسا م دام الوساائل
العلمية العصبية اليشفة للحقيقة مان أكاوة ذ وماواد ك وياة أثنااإ اإااراإات المحقياق عيباا ابسا ها ه الخارية
البطلنذ وكننيجة ذلن تعمرب الدةل الناجتة عن ها ه الإااراإات ساواإ اكنا قولياة :اإقارارات و شاهادات ذ
أوعقلية  :أي قرائن أدةل غري مرشوعة ؟
 : 0تقيمي ه ا الرأي .
ورد يف نص ااادة  122ق .إا.ج رضورة مراعاة البيم ااقررة يف ااادة  122واامعلقاة اإسا مجوا ااهتمانيذ
وإال هنرتب عىل خمالفهتا بطلن الإاراإ نفسه و ما يملاوه مان اإااراإات  .فااإما ماا راعناا اإىل اااادة  122ق .إا.ج
د أهنا هنكر فعل بق ااهت يف الصم من خل عبارة " ...وين اه بأناه بار يف عادم الإدلإ باأي اإقارار و
ينوه يعن من المنبيه يف احمل  "...وعليه فاإن اارشع اجلوائري يعمرب محل ااهت عىل الالكم والرد عاىل أسا ئةل
احملقق بأية وس يةل ل من شأنه أن ابشو اإاراإ الإس مجوا البطلن ذ والماا عادم ااواز الإسانناد عاىل
مااا أساافر عنااه ماان معلومااات .وإاما اكن ا ااااادة 122ق .إا.ج قااد عنم ا بمبيااان أس ا با بطاالن اإا اراإات
الإس مجوا وسامع اادعي اادين ذ فاإن ااادة 129ق .إا.ج اإعمربت أي اإاراإ اإاراإا اطل اإما اكن فيه اإخال
ققوق ادلفاع أو ققوق أي خص يف ادلعوق .وعليه فاإن الكيد وفقاا لقاانون الإااراإات اجلوائياة اجلوائاري أن
اإس م دام أكوة كشف الك ذ أو رصد بصمة اااا ذ أو العقااقري ا ادرة عناد اإسا مجوا اااهت جيعال ها ا
الإس مجوا اطل ذ والماا واب اإسناعاد لك ما نم عنه من اإقرارات ذ أو معلومات ميكان اإعمبارهاا قارائن
من ملف المحقيق ذ وعدم الإسنناد عليه ل إلهتام تطبيقا لنص ااادة  112ق.اإج.
أما عن نوع البطلن ااقرر يف ااادة  122ق .إا.ج لعدم اإحرتام بق ااهت يف الصام فقاد بينتاه نفان اااادة يف
فقرهتا الثانية بنصها عىل ماييل ...":وجيوز للخص اذلي مل هنراعا يف بقه ه ه البايم أن يننااز عان ا متساك
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البطلن ويصح ب ن الإاراإ ويمعني أن يكون ه ا المناز ،حيا ول جيوز أن يبدق اإل يف بضاور احملااا
أو بعد اإس مدعائه قانو ". ،قيث يفه مان ها ا الانص أن اارشاع اجلوائاري يعمارب عادم اإحارتام باق اااهت يف
الصاام أثناااإ اإس ا مجوابه بأيااة وس ا يةل بطاال ،نساابيا أي غااري متعلااق النظااام العااام ذ باادليل ا اواز تصااحي
الإسا مجوا الباطاال بنناااز اااضااع إ عاان بقااه يف ا متسااك هبا ا الاابطلن  .الماار اذلي تجلكااده ااااادة 129
ق .إا.ج يف فقرهتا الثالثة بنصها " ...وجيوز داعا للخص المناز عن ا متسك البطلن ااقارر اصالحمه وحاده ذ و
يمعني أن يكون ه ا المناز ،حيا "...و الننيجة الآن أن اإعمباار اإخضااع اااهت عناد اإسا مجوابه جلهااز كشاف
الك ذ أو جلهاز رصد بصمة ااا ذ أو ختديره يص ه ا الإس مجوا البطلن النس يب ذ اذلي يعاين اإمينياة
تصحيحه اإما ما تناز ااهت عن بقه يف ا متسك البطلن .وإاما اكن ها ا الإسا مجوا الباطال تصاححه اإجاازة
ااهت إ بعد دامه ذ فاإنه من ا أوىل ميكن أن يعمرب حصيحاا مان البداياة ول ابشاوبه أي عاوار اإما قاال اااهت
ااضوع إ ،احة وقضور اميه ذ أو اا ل اإما طالب هو بأن ابس مجو وهو خاضع جلهاز كشف الكا ذ
أو رصد بصمة ااا ذ أو بىت الم دير  .اإما اكن متأكدا من براإته أل يعمرب من دكيناا إ مان ممارساة بقاه يف
ادلفاع عن نفسه ؟ ل إلجابة عىل ه ا السجلا جيب المفرقة بني كازي كشاف الكا ذ ورصاد بصامة اااا ذ
والعقاقري والمصا ا درة فالوىل ل ميكن اإعمبار اللجوإ إا هيا اطل اإما إ برضا قايل أو بعدي ،حي من ااهت
ويف بضور اميه ذ لن وجه البطلن فهيا يمتثل يف مساسها ققاه يف الصام ذ أماا العقااقري ا ادرة وأمصاا
احلقيقة فل هنكتفي المأثري عىل احلق يف الصم ذ وإامنا تعدم ا إلرادة تية ذ ومن رشورش الإسا مجوا أن يكاون
ااس مجو واعيا مدراك اا يقو .1
وعليه ميكن القو أن الطبيعة النسبية للبطلن ااقرر اصلحة ااهت اذلي مل حيرتم بقه يف الصم الماأثري علياه
الكوة اليشفة للحقيقة ذ تقال اإعمبار اإخضاعه له ه الكوة حصيحا منا البداياة اإما ماا قاال با نذ أو باىت
طالب ب ن يف اإطار ممارس مه أيضا حلقه يف ادلفاع أي اإما اكن من شأن من أن يعوز براإته  .بل اإن المفساري
احلريف للامدة  112ق .إا.ج جيعلنا زي الإسنناد يف الرباإة عىل الدةل الناجتة حت تأثري ه ه الكوة ولاو دساكنا
باابطلن الإا اراإات الاايت أساافرت عهنااا لن ه ا ه ااااادة نص ا برفيااا عااىل عاادم ا اواز الراااوع اإىل أوراق
الإاراإات الباطةل إلس مناارش عنا ،أو اإهتامات ضاد ااصاوم  .مماا يعاين نفهاوم ا الفاة ااواز الإسانناد علهياا
لمقرير الرباإة 2.
 - 1د .أمحد شويق الشلقاين ذ ااراع السابق ذ ص  029ذفقرة . 021
 - 2نقض 1912/1/02أبيم النقض 11ص  12رمق  . 01بمك مشار اإليه دلق  :د .عو محمد عو ذ ااباديإ العامة يف قانون الإاراإات
اجلنائية ذ ااراع السابق ذ ص  111ذ فقرة . 112
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خادة :
خنلص يف هناية ه ا البحث اإىل ننيجة أساس ية كربق مفادها أنه تام اإقرت القانون من العمل ذ وخسر ماا ينيحاه
إ من وسائل وتقنيات ذ تام اإبمعد عن الإفرتاضات والنسبية ذ و اإقرت من اليقني و ادلقاة ذ وهاام مكسا بان
ل ابس هتان هبام ذ يف سبيل ااطابقة بني احلقيقة الواقعية ذ و احلقيقة القانونية  .و لكن ره من فااساأةل ل ختلاو
من ا إلمتولقات و ا ااطر  .ففاي جماا البحاث اجلناا ذ ميان العامل تقنياات ووساائل هاائةل لنساهيل و تفعيال
ليات البحث عن الدةل اإل أن مسأةل تويفيفها و س ريها يف ه ا اجملا مرهاون نادق مطابقهتاا لإشارتاطات
اارشوعية .
النماهب:
بلورة فكرة ادلليل العلمي العصيب يف جما الإثبات اجلنا ذ كلط جدياد مان وساائل الكشاف عان احلقيقاةاجلنائية.
هنكييف الكوة العلمية العصبية بأهنا جمرد وسائل مساعدة لمنفيا اإااراإات الإسا مجوا وااواكاة ذ وساامعالشهود ولمس اإاراإات مس مقةل .
عدم اوا إزاس م دام أكوة الكشف عن احلقيقة مع ااهت دون رضااه ذلناه ميثال اإعماداإ صاارخا عاىل بقاه يفادلفاع نفسه ذ اذلي يكفل إ احلق يف الصم ذ وبىت الك -- .اواز اللجوإ إا هيا نوافقة ااهت أو بناإ عاىل
طلبه لإثبات صدق موا ه ذ كنوع ممن ممارسة بقه يف ادلفاع.
اواز اإس م دام أكوة الكشف عان الكا ذورصاد بصامة اااا بصادد اجلارامئ ااطارية كامكل اااساة باأمنادلوةل ذدون اإشرتارش موافقة ااهت ااضوع لها  .لمغليب بق ادلوةل يف المن والس مقرار عىل بق مرهنكيب تاكل
اجلرامئ يف ادلفاع .
اواز اللجوإ له ه الكوة مع الشاهد ذ لنه ملوم قانو ،بقو احلقيقة ذ وإال وقاع حتا طاائةل المجارو لزتويارهلشهادته ذ فمتثل ه ه الكوة وسائل دافعاة للشااهد للصادق ذ واكشافة يف نفان الوقا عان ارمياة الشاهادة
الوور.
اإعمبار أوجه منافات ترصحيات ااهت أو الشاهد للحقيقة ذ واليت أثبنهتاا أكاوة كشاف الكاقابةل لإثبات العكن .

قارائن بسا يطة

الموصيات:
الإعرتاف ،احة بفكرة ادلليل العلمي العصيب ذ وتنظمي أبيمه القانونية عىل حنو يكفل الإس مفادة مان فاعليماهيف الكشف عن احلقيقة ذ مع رضورة خضوع اإاراإات حتصي للضوابط القانونية .
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دعوة اارشع اجلوائري يف اإطار تنظثه لفكرة الدةل العلمياة العصابية بقرصا إاجازتاه لإسا م دام الكاوة ا ملفاةاليشفة للك بقيود ذ وبظره مطلقا لإس م دام ااواد الك وية ااجلعرة عىل العقل جبميع صورها.
قرن اإس م دام أكوة كشف الك عىل اإختلف أنواعها ذ ب ورة احلصاو عاىل موافقاة ،حياة مان اااهتااضوع لها ذ وإافادته من اإمينية طلب ااضوع لها لإثبات براإته ذ بعد موافقة القايض .
-عدم اإعمبار رفض ااهت ااضوع لإختبارات الكشف عن الك

دليل ضده .

رضورة هنكوين رجا القضاإ يف كيفية اإس م دام ه ه الكوة ذ لمفادق اإسا معامتهت اارباإ يف ها ا اجملاا  .كاونأن اإس م دام ه ه الكوة بصدد الإسا مجوا أو ااواكاة ذ أو ساامع للشاهود ااوإ غاري قابال ل إلنفصاا عان
الإاراإ نفسه ذ وه ه الإاراإات ل جيوز تفويضها لغري احملقق .
-1

الهوامش:

بيث اإس م دم ه ا اللفظ لو مرة س نة  1991من طرف العامل  Sherrod J Taylorأنظر:
Olivier Oulier , Le cerveau et la loi : analyse de l’émergence du neurodroit , document de
travail du centre d’analyse stratégique N02012-07 , Septembre 2012, p 07 .Document
disponible sur : http://www.stratégie.gouv.fr/content/Document-de-travail-2012-7-le-cerveauet-la-loi-analyse-de-%E2%80%99emergence-du -neurodroit
Marie-Christine Sordino, Le procès pénal confronté aux neurosciences : science sans
conscience… ?, acte du colloque :les évolution des modes d’administration de la preuve dans
le procès pénal ,université de montpelier 1 , juin 2013.
Article disponible sur :
http://www.univmontp1.fr/content/download/45486/476267/version/1/file/programme_edp
m_juin2013.pdf

د .بس نني احملمدي بوادي ذ الوسائل العلمياة احلديثاة يف الإثباات اجلناا ذ منشاأة ااعاارف ذ الإساكندرية ذ
 0222ذ ص . 101
د .اإبراهمي أمحد عامثن ذ مدق رشعية اإس معام كاز كشف الك يف المحقياق اجلناا ودوره يف اإثباات ا اهت
ذ الندوة العلمية اجلوانب الرشعية والقانونية لإس م دام الوساائل العلمياة احلديثاة يف المحقياق اجلناا ذ جامعاة
،يف العربية للعلوم المنية ذ  0222ذ ص .11
د .أمحد محمد خليفة ذ مصل احلقيقة وكاز كشف الك
مار  1921ذ ص . 91
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أنظر يف اترخي الإعامتد عىل البصامت يف الإثبات اجلنا :د .طارق اإبراهمي ادلسويق عطية ذ البصامت وأعرهاا يف
الإثبات اجلنا ذ دار اجلامعة اجلديدة ذ الإسكندرية ذ  0211ذ ص . 91
د.الهاين طايع ذ هنكنولوايا بصمة ااا يف الإثبات اجلنا ذ رساةل دكموراه ذ جامعة القاهرةذ0211ذ ص .21
د .بس نني احملمدي بوادي ذ ااراع السابق ذ ص . 11
ااراع نفسه ذ ص . 022
د .أمحد محمد خليفة ذ ااراع السابق ذ ص . 91
ااراع نفسهذ ص . 90
ااراع نفسهذ ص . 91
د .عو محمد عو ذ ااباديإ العامة يف قانون الإاراإات اجلنائية ذ منشأة ااعارف ذ الإساكندرية ذ0229ذ
ص  921ذ فقرة . 921
نقض  1910/10/12أبيم مكة النقض اارصية ذ 19ذ ص  129ذ رمق  . 022بمك مشار اإلياه دلق  :د.
عااو محمااد عااو ذ المفتاامش يف ضااوإ أباايم الاانقض ذ منشااأة ااعااارف ذالإسااكندرية ذ  0221ذ ص 1ذ
هامش . 1
ااراع نفسه ذ ص . 10
د .ساااا احلساامين ذ النظريااة العامااة للمفتاامش يف الق اانون اارصااي وااقااارن ذ  1920ذ ص /. 011د .محمااود
يب بسا ين ذ رش قاانون الإااراإات اجلوائياةذدار ا هنضاة العربياة ذ القااهرة ذ  0222ص/. 222د .أمحاد
فتحي رورذ قانون الإاراإات اجلوائية ذ دار الرشوق ذ القاهرة ذ0222ذ ص .111
د .عو محمد عو ذ المفتمش يف ضوإ أبيم النقض ذ ااراع السابق ذ ص  021ذ فقرة . 902
ااراع نفسهذ ص  021ذ فقرة ذ . 919
د .عبد هللا أوهايبية ذرش قانون الإاراإات اجلوائية اجلوائريذ دار هومة ذ اجلوائر ذ0210ذ ص .922
د .محمد زيك أبو عامر ذ الإاراإات اجلنائية ذ دار اجلامعة اجلديادة ذ الإساكندرية ذ  0212ذ ص  219ذ فقارة
. 099
ااراع نفسهذ ص  210ذ فقرة . 091
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هنكييفها بأهنا أعام خربة  :د .بس نني محمدي البوادي ذ ااراع السابق ذ ص  / 1د .أمحد أبو القاامس ذ طبيعاة
نظرية الإثباات اجلناا العلماي وماا تثاريه مان قضاااي فقهياة ومشاالك تطبيقياة ذ جماةل تياة ادلراساات العلياا ذ
القاهرةذ العدد  11ذ يناير  0222ذ ص . 12
د .بس نني محمدي البوادي ذ ااراع السابق ذ ص .1
د .عو محمد عو ذ المفتمش يف ضوإ أبيم النقض ذ ااراع السابق ذ ص  111ذ فقرة . 111
د .محمد زيك أبو عامر ذ الإثبات يف ااواد اجلنائية ذ دار اجلامعاة اجلديادة ذ الإساكندرية ذ 0211ذ ص  119ذ
فقرة .12
يف العر اافصل له ا الرأي ذ أنظر :ااراع نفسهذ ص  111ذ فقرة . 110
د .أمحد محمد خليفة ذ ااراع السابق ذ ص / 121د .بس نني محمدي البوادي ذ ااراع السابق ذ ص . 11
د .محمد زيك أبو عامر ذ الإثبات يف اااواد اجلنائياة ذ اارااع الساابق ذ ص  102ذ فقارة  / 12د .عاو محماد
عو ذ اابادئ العامة يف قانون الإاراإات اجلنائية ذ ااراع السابق ذ ص  101ذ فقرة . 101
د .محمد زيك أبو عامر ذ الإثبات يف ااواد اجلنائية ذ ااراع السابق ذ ص  119ذ فقرة . 12
د .محمد زيك أبو عامر ذ الإثبات يف اااواد اجلنائياة ذ اارااع الساابق ذ ص  102ذ فقارة  / 12د .عاو محماد
عو ذ ااباديإ العامة يف قانون الإاراإات اجلنائية ذ ااراع السابق ذ ص  101ذ فقرة . 101
د .محمد زيك أبو عامر ذ الإثبات يف ااواد اجلنائية ذ ااراع السابق ذ ص  102ذ فقرة . 12
د .عبد هللا أوهايبية ذ ااراع السابق ذ ص . 121
د .عو محماد عاو ذ اابااديإ العاماة يف قاانون الإااراإات اجلنائياة ذ اارااع الساابق ذ ص  119ذ فقارة
.101
ااراع نفسه ذ ص  029ذ فقارة  / 219د .أمحاد شاويق الشالقاين ذ ماااديإ الإااراإات اجلوائياة يف النرشايع
اجلوائري ذ ج 0ذ ديوان ااطبوعات اجلامعية ذ اجلوائر ذ1999ذ ص  029ذ فقرة . 021
د .أمحد شويق الشلقاين ذ ااراع السابق ذ ص  029ذفقرة . 021
نقض 1912/1/02أبايم الانقض 11ص  12رمق  . 01بامك مشاار اإلياه دلق  :د .عاو محماد عاو ذ
ااباديإ العامة يف قانون الإاراإات اجلنائية ذ ااراع السابق ذ ص  111ذ فقرة . 112
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